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Správa o činnosti SSTZ za rok 2021 

 

 
 

Vážené delegátky, delegáti, čestní členovia zväzu,  hostia! 
 
 
     Schádzame sa dnes po necelom roku od vlaňajšej volebnej konferencie SSTZ 
s veľmi podobným zložením  delegátov.  Našou úlohou je zhodnotiť uplynulé 
obdobie, aktualizovať, prípadne doplniť štvorročný plán činnosti zväzu a zhodnúť sa 
na ďalšom smerovaní nášho občianskeho združenia, ktoré dlhodobo patrí medzi 
stabilné piliere slovenského športu. 
 
     Z predchádzajúcej volebnej konferencie vznikol nový výkonný výber, ktorý sa dal  
niekoľko dôležitých predsavzatí pre toto volebné obdobie. Je veľmi dôležité, že aj 
napriek zložitému obdobiu , spôsobenému najmä pandémiou sa nový VV dokázal 
vždy zjednotiť a nájsť optimálne riešenia na situácie, ktoré veľakrát vznikali z minúty 
na minútu a bolo potrebné skutočne operatívne konať. Pozitívom uplynulého roku 
bolo, že sme nemuseli riešiť nedostatok financií, skôr naopak  z dôvodu presunu 
financií z roku 2020 sme mali rozpočet bohatší skoro o 300000 €.   
 
     Dovoľte, aby som zdôraznil niektoré hlavné úlohy, ktoré najmä charakterizujú 
činnosť športového zväzu. Je to predovšetkým reprezentácia SR, na ktorú kladieme 
veľký dôraz a je pod najčastejším drobnohľadom nielen stolnotenisovej verejnosti. 
Každé, čo i  len malé zlepšenie v tejto oblasti v obrovskej konkurencii stolných 
tenistov z 227 členských federácií ITTF (je to najrozšírenejšia federácia na svete), si 
vyžaduje zvýšené investície  do prípravy a štartov, dlhodobú, cieľavedomú prácu. 
Našim reprezentantom sme výrazne zlepšili tréningové podmienky, majú stálych  
trénerov v centre, majú zabezpečenú prípravu - fyzickú, mentálnu, ale aj ďalší servis, 
ako napr. maséra, či testovanie 
 
KŠR 
Prvé štyri mesiace roku 2021 Slovensku sa niesli v znamení Covidu-19 a tvrdého 
lock-downu.   Prvým výrazným úspechom našej reprezentácie v roku 2021 bol 
postup Yang Wanga na OH Tokio 2020, ktorý zvíťazil na turnaji v Dohe.  Ďalším 
významným momentom v roku 2021 bola v máji  potvrdená účasť B.Balážovej 
a Ľ.Pišteja v zmiešanej štvorhre na OH Tokio 2020, následne o mesiac neskôr aj 
účasť B.Balážovej vo dvojhre.  
V máji a v júni 2021 sa konečne rozbehli aj mládežnícke súťaže WTT Star a WTT 
Contender. Na týchto turnajoch sme dosiahli pozoruhodné výsledky. Darilo sa hlavne 
hráčom Arpášovi, Flórovi, Palušekovi, Wiltschkovej, Klajberovi a Delinčákovi. Títo 
reprezentanti dosiahli na medailové pozície v Portugalsku, Otočeci, Tunise 
a Havírove.  
V júni  sa uskutočnili ME vo Varšave kde Slovensko  získalo cenný úspech . 
Zmiešaná štvorhra Ľ.Pištej-B.Balážová získali strieborné medaily a ženská štvorhra 
T.Kukuľková-E.Labošová sa prebojovali vo štvorhre žien do štvrťfinále.  
Na OH Tokio 2020 sa náš reprezentant Yang Wang prebojoval do 3.kola ,  
V auguste 2021 vo výborných výkonoch pokračovala naša ženská štvorhra 
T.Kukuľková-E.Labošová. Na WTT Contender Budapest a na ITTF Czech Open 
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Olomouc obsadili zhodne bronzovú priečku. V septembri 2021 si hráči B.Balážová 
a Y.Wang vybojovali účasť na prestížnom turnaji TOP 16 v Solúni v Grécku 
a v októbri  sa mládežníci A.Klajber a D.Wiltschková na základe dlhodobých 
výsledkov tiež zúčastnili TOP 10 mládeže vo francúzskom Tours. Samozrejme 
nesmieme opomenúť ani ďalšie úspechy našich mládežníkov na jesenných WTT Y 
turnajoch. Flóro,Wiltschková,Kokavec,Cisárik a Bacsová získali medailové 
umiestnenia na turnajoch v Otočci,Lisabone,Szombathely a v Senci. Výbornými 
výkonmi sa predviedli na ME do 21 rokov v belgickom Spa  T.Kukuľová-E.Labošová, 
kde získali bronzovú medailu. E.Labošová úspešne zabojovala aj vo dvojhre, v ktorej 
obsadila 5-8.miesto. V novembri 2021 naša reprezentácia štartovala na MS 
v americkom Houstone. Medzi najvýznamnejšie výsledky patria osemfinále Yang 
Wanga a ženskej štvorhry Balážová-Matelová.  Rok 2021 sme zakončili na MS 
mládeže vo Vila Nova de Gaia štvťfinálovou účasťou A.Illášovej-Dymytrenko a na 
WTT Feeder Dusseldorf si to naše dievčatá Puchovanová-Šinkárová resp. 
Kukuľková-Labošová rozdali proti sebe až vo finále ženskej štvorhry. Tieto významné 
úspechy slovenskej reprezentácie si všimlo aj MŠVVaŠ , čo sa prejavilo v zaradení  
stolnotenisových reprezentantov do TOP Tímu, NŠC a aj ŠCP. 
 
KM 
Od ostatnej  konferencie pracovala komisia mládeže v zložení Ing. Roman Grigel ako 
predseda komisie a členovia  Bc. Lucia Čolovičková a Ing. Jozef Barniak, Erik 
Hajduk. Na pozícii tajomníka komisie  Mgr. Zuzana Majdeková .  
Komisia mládeže pracovala  vo všeobecnosti na základe telefonickej, mailovej 
komunikácie, resp formou videokonferencií. Všetci členovia KM sa podieľali na 
tvorbe materiálov predkladaných na rokovanie  na VV SSTZ .  
Práca v poslednom roku bola poznačená nepriaznivou situáciou spôsobenou covid – 
pandémiou. Dá sa konštatovať, že počas roka sa v KM snažili hlavne reagovať na 
aktuálnu situáciu. 
Po vyhodnotení, že činnosť regionálnych výberov v najmladších kategóriách vo 
väčšine regiónoch ustala resp. upadala,  sa komisia mládeže spoločne s trénersko 
metodickou komisiou rozhodli spustiť projekt zameraný na centrálnu metodiku výberu 
a prípravy najmladšej kategórie pod názvom Hľadáme talenty. 
Vzhľadom na zvyšujúce sa náklady s usporiadaním SPM mládeže schválil VV SSTZ 
dotácie na usporiadanie týchto turnajov. 
V  tomto roku ešte dôjde k vyhodnoteniu činnosti NSTCM ako aj CTM a následnému 
rozhodnutiu ako bude ďalej pokračovať práca v týchto útvaroch talentovanej 
mládeže. 
Komisia mládeže sa drží plánu činnosti, ktorý si stanovila na obdobie 2021-2025. 
 
ŠTK 
V činnosti ŠTK patril uplynulý súťažný ročník z hľadiska organizácie súťaží 
k jednému z najnáročnejších, najmä pre neustále sa meniacu situáciu s Covidom 19 
a s tým spojenými opatreniami ÚVZ. 
Od začiatku súťažného ročníka musela ŠTK presúvať stretnutia družstiev do tzv. 
„zelených, resp. „oranžových“ okresov, v ktorých bolo možné hrať súťaže, aj keď 
s výraznými obmedzeniami. Taktiež turnaje SPM museli byť presunuté do týchto 
okresov.  
Po zhoršení situácie koncom novembra sme boli nútení všetky súťaže úplne prerušiť. 
Žiaľ stolný tenis sa aj napriek snahe vedenia SSTZ, osobnej návšteve štátneho 
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tajomníka v   NSTC a  rokovaní s ministerstvom nepodarilo zaradiť ku 5 vybraným 
športom v ktorých sa mohlo súťažiť. 
Po uvoľnení opatrení vykonala ŠTK v januári 2022 prieskum medzi klubmi, ktoré mali 
zastúpenie v súťažiach riadených SSTZ o možnostiach odohratia stretnutí. 
Oceňujeme, že veľká väčšina klubov bola ochotná odohrať stretnutia aj za 
sprísnených opatrení. Sme si vedomí toho, že to nebolo ideálne riešenie, v mnohých 
prípadoch nemohli hrať niektorí hráči čím, ale ak sme chceli vôbec hrať, tak inú 
možnosť sme nemali.  
Po uvoľnení opatrení sa nám podarilo dohrať súťaže družstiev vo všetkých súťažiach 
riadených SSTZ, aj keď v neskorších termínoch, ako boli pôvodne plánované podľa 
Rozpisu súťaží. Posledné turnaje SPM boli už usporiadané bez obmedzení. Aj 
napriek uvoľneniu opatrení musela ŠTK zmeniť niektorých organizátorov turnajov 
SPM z dôvodu, že títo neboli schopní z rôznych dôvodov usporiadať tieto turnaje.  
Niektoré boli z tohto dôvodu presunuté do NSTC v Bratislave.   
Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v kategórii dospelých a všetkých mládežníckych 
kategóriách boli usporiadané len s min. obmedzeniami v plnom rozsahu podľa 
Rozpisu. Vďaka za to patrí všetkým organizátorom, ktorí boli ochotní usporiadať M 
SR na záver tak náročnej sezóny.  
Na porade Extraligových klubov dňa 26.3.20202 boli odhlasované niektoré zmeny 
v systéme súťaže, loptičky JOOLA FLASH, povinnosť domácich streamovať min. 1 
zápas... Tieto  sú zahrnuté v Rozpise súťaží pre súťažný ročník 2022/2023.  
 
MVK 
 
Začiatok minulého roka 2021 bol poznačený covidom. To znamenalo, že boli 
zastavené všetky súťaže poriadané SSTZ. 
Metodicko-vzdelávacia komisia aj napriek tomu pracovala online prednáškami na 
školení trénerov 1. kvalifikačného stupňa. V lete ukončilo školenie celkovo  16 
uchádzačov s licenciou ,, D ". 
V septembri sme vypísali nové výzvy pre 1., 2., ako aj 3. kvalifikačný stupeň. Som 
veľmi rád, že sa prihlásili vo väčšom počte – 10 aj uchádzači o 2. kvalifikačný stupeň 
a to všetko mladí hráči, ktorí majú záujem o vzdelávanie sa v trénerskej činnosti. 
Celkovo je prihlásených až 20 uchádzačov o trénerskú licenciu, ktorí by mali ukončiť 
štúdium tohto roku. 
Členka MVK Bc. Lucia Čolovičková sa zúčastnila v októbri trénerskej konferencie 
v rumunskom Kluži. 
V novembri bol zorganizovaný SSTZ v spolupráci s  veľmi úspešný medzinárodný 
ženský trénerský seminár v Senci , na ktorom sa zúčastnili trénerky ako aj tréneri z 
celej Európy. Prednášajúcimi boli renomovaní tréneri Peter Aranyosi z Maďarska, 
Jarek Kolodziejczyk z Poľska a Psychologička Ivana Sadaic z Chorvátska. 
Samozrejme sa ho zúčastnili aj naši tréneri. Tým boli následne predĺžené trénerské 
licencie. 
VV SSTZ schválil  2 našich  členov do lektorského zboru  Zuzanu Takáčovú a Jozefa 
Blaška.  Člen  komisie  JUDR. Blaško vydal novú stolnotenisovú publikáciu a takisto 
Viktória Kovácsová vydala príručku pre projekt Stolný tenis do škôl. 
 
 

EO a MKG 
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Komisia  pre Ekonomiku a Marketing v priebehu celého ročného obdobia pracovala 
zodpovedne. Ide o najpočetnejšiu Komisiu pracujúcu popri SSTZ, ktorej členovia 
vytvorili jeden kvalitný tím ľudí. Preto dovoľte mi v krátkosti na úvod sa poďakovať 
všetkým členom komisie pre EO a MKG za ročnú prácu v komisii, menovite; Katka 
Breyerová, Zdena Vrbová, Jakub Cibula, Jakub Suchý, Erika Galová, Martin Rehák. 
 
Komisia sa stretávala pravidelne; prvé mesiace i niekoľko krát týždenne a následne 
na mesačnej báze. Všetky zápisy z komisie sa nachádzajú a sú zverejnené na 
webovej stránke SSTZ. 
 
V rámci celého roka členovia komisie pracovali na rôznych projektoch a výzvach, 
z ktorých za najvýznamnejšie vyberám; 
 

• Dizajn manuál SSTZ. SSTZ má po temer sto rokoch svojho pôsobenia prvý 
krát spravovaný dizajn manuál, ako základný súbor SSTZ a to v rozsahu spolu 
28 strán a 23 príloh. Dizajn manuál nadväzuje na predchádzajúce dokumenty, 
pôvodné logo. Dizajn manuál vizuálneho štýlu je súborom zväzových 
predpisov, príkladov a odporúčaní ako postupovať pri aplikácii jednotlivých 
prvkov vizuálneho štýlu.  

 

• V ekonomickej časti boli naštudované, kontrolované a následne dolaďované 
procesy účtovania daňových dokladov. Pristúpili sme i k novému kodovaniu 
podkladov do účtovníctva. Všetky tieto procesy boli dôkladne zapracované do 
Smernice o účtovaní a obehu daňových dokladov, ktorá bola koncom 
minulého roku odsúhlasená VV SSTZ 

 

• V oblasti ekonomiky sme pristúpili k procesom navyšovania pasívnych zdrojov 
príjmu SSTZ ako je napríklad inštalácia Alzaboxu alebo navýšenie príjmu 
SSTZ u prenájmu nehnuteľnosti. 
 

• Získanie mimorozpočtovej dotácie z SOŠV  na výmenu hracieho povrch v hale 
 
Všetky ostatné výsledky práce členov komisie nájdete detailne spracované 
v zápisoch v zápisoch na webovej stránke SSTZ. 

 
Komisia mas. rozvoja a škol. športu 
 
Činnosť komisie masového rozvoja a školského športu bolo rozložené do niekoľkých 
nosných projektov: 
 
1. Projekt „Svetový deň stolného tenisu“ 
 
V marci 2022 bola zverejnená výzva ku WTTD, v rámci Svetového dňa stolného 

tenisu 2022 s mottom „𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 – 𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗭𝗔 𝗦𝗧𝗢𝗟𝗢𝗠“ o najkrajšie  
stolnotenisovú fotografiu .  Do výzvy sa mohli zapojiť jednotlivci, kolektívy, 
športové tímy ako aj školy. 

Súťaž - posielanie fotografii a kresieb prebiehala v dvoch kategóriách ako súťaž  
jednotlivcov a súťaž škôl – kolektívov. 

Podrobné informácie sú na stránke : www.sraketoudoskoly.sk 
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Do súťaže sa zapojilo 95 jednotlivcom, , pričom víťaz získal 304 hlasov, v kategórií 
kolektívov víťaz získal 850 hlasov,  Víťazi obdržali hodnotné ceny venované SSTZ 

- pripravené ceny pre víťazov    - pre kolektív –stôl + príslušenstvo 
                              - pre jednotlivcov -100 eur  
                            - ostatné ceny –propagačný materiál 
- cela súťaž bude prihlásená na stránku „ World Table Tennis“ ITTF Foundation 
 

2. Projekt „ Stolný tenis do škôl“ 
Výkonný výbor schválil ešte na jeseň v roku 2021 kompletnú výzvu na predkladanie 
žiadostí o zapojenie sa do projektu, ktorého cieľom bolo zorganizovanie moderovanej 
stolnotenisovej šou za účasti slovenských reprezentantov (Róbert Valuch ml. Róbert 
Valuch str., Barbora Balážová, Ema Labošová, Peter Šereda, Simona Horváthová, 
Adam Klajber). Všetkým patrí obrovské ďakujem. Následne sa vybralo 18 škôl 
v rámci troch regiónov Slovenska. 

 
Úspešný projekt bol na jar 2022 konečne spustený. V priebehu roka plánuje Komisia 

masového rozvoja a školského športu zorganizovať 18 podujatí po celom 
Slovensku, ktorých cieľom je oboznámiť deti na základných školách so stolným 
tenisom a priviesť ich tak k pravidelným a dlhodobým športových aktivitám 
a špeciálne k stolnému tenisu. 

Časť akcií sa nám podarilo zrealizovať do 30.06.2022 a zvyšnú časť presúvame na 
jeseň po prázdninách  

Veríme, že tento projekt bude mať úspešné pokračovanie aj v novom projekte 
a výzve s Ministerstvom školstva a Národným športovým centrom pod názvom 
„Moduly“.  

 
3. Príspevok na mládež do  23 rokov 

O príspevok požiadalo 107 úspešných žiadateľov. Každému žiadateľovi bolo 
priznaný 200 eur (pôvodná suma bola 161€) príspevok na aktívneho hráča, ktorý 
splní požiadavky predkladanej výzvy. SSTZ tak prispel celkovou sumou 341 400€ 
ktorá predstavuje 19% finančných prostriedkov rozpočtu SSTZ. 

 
4. Školské stolnotenisové ligy  

V súlade s programovými prioritami SSTZ na úseku rozvoja stolného tenisu a 
školského športu VV SSTZ sa  snaží povzbudzovať a podporovať organizátorov 
školských líg, keďže pri rešpektovaní schválených štandardov sa daná školská 
stolnotenisová liga považuje za oficiálnu súťaž SSTZ. 

Školskú ligu organizujú v oblasti Žiar nad Hronom, Bošany, Topoľčany, Humenné, 
Košice, za čo im patrí veľká vďaka. 

 
5.Olympijský festival 
     Počas LOH sa konal v Šamoríne olympijský festival, Bolo to podujatie pre širokú 
verejnosť a ktorého sa priebežne zúčastňovali najznámejšie športové celebrity. SSTZ 
sa tiež aktívne zapojil a aj s podporou reprezentantov a hráčov z oddielov stolného 
tenisu propagoval náš šport. Z celého podujatia bolo zabezpečované televízne 
vstupy. 
 
Komisia hráčov 
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V porovnaní s minulosťou aj komisia hráčov pracovala oveľa aktívnejšie. Snažila sa 
na rokovania VV SSTZ prinášať podnety priamo od aktívnych hráčov. Pre 
transparentnejšiu činnosť bola možnosť aj cez internetovú stránku SSTZ podávať 
podnety a pripomienky k činnosti SSTZ. Následne tieto podnety boli predložené na 
rokovania VV SSTZ a boli zohľadňované pri tvorbe predpisov a smerníc., napr. pri 
tvorbe systému nových rebríčkov. 
 
Rozhodcovská komisia  
 
 
 
Sekretariát 
 
Poďakovanie patrí aj kolektívu sekretariátu SSTZ, ktorý odviedol obrovský kus práce.  
 Hlavnou úlohou sekretariátu SSTZ je nepretržité zabezpečovanie všetkých 
úloh vyplývajúcich   zo Stanov SSTZ, úloh daných VV SSTZ a z jednotlivých komisií 
SSTZ. Za týmto účelom má vytvorený profesionálny aparát  v počte 7 pracovníkov. 
V minulom roku bolo potrebné posilniť ekonomický úsek vzhľadom na enormný 
nárast agendy súvisiaci s novými projektami. 
Okrem štandardných úloh plnených pracovníkmi sekretariátu, ktoré im vyplývajú 
priamo z pracovných zmlúv zabezpečovali tieto činnosti:  
 
oblasť organizovania športových podujatí: 
- po roku a pol kovidovej absencii športu sa rozsypalo vrece so športovými 
podujatiami 

- WTT Youth Contender  v novembri  2021 bolo najvážnejším podujatím 
v minulom roku. Je tový systém turnajom  riadený novou zložkou ITTF – WTT 
divízia.  Na turnaji v novom hracom systéme ( chlapci – dievčatá) sa 
zúčastnilo skoro 300 účastníkov, Všetko bolo komplikované rôznymi predpismi  
pre kovidové opatrenia , len náklady na dodržanie všetkých predpisov stáli cca 
8000€. SSTZ SSTZ podpísalo kontrakt s WTT na 5 rokov, že sa mládežnícka 
stolnotenisová elita  ukáže aj na Slovensku ( 7.-13.11.2022) 

- Zimná univerziáda  v spolupráci so SAUŠ, s ktorej sa víťazi nominovali na 
Svetovú univerziádu, ktorá žiaľ z dôvodu kovidu bola preložená 
pravdepodobne na budúci rok 

- M SR polície v spolupráci s MV SR a odborový zväzom polície UNITOP 
- Pingpong bez hraníc – organizátorom bol SPV v spolupráci so SjF TU 

v Bratislave a veľvyslanectvom Francúzska na Slovensku 
- Turnaj o pohár starostu MČ Bratislava Rača 
- Finále Superligy 2022, ktorá sa hrala v skrátenom formáte. Gratulácia patrí 

klubu z Vydran, ktorí obsadili 1. miesto v tomto ročníku Superligy  
- V dňoch 13.-14.6.2022 sa uskutočnilo X-Bionic Sphere v Šamoríne 

SUPERfinále školského športu, na ktorom mal nezanedbateľnú pozíciu aj 

stolný tenis. Turnaja sa zúčastnilo po 8 víťazov krajských kôl chlapcov 

a dievčat z celého Slovenska. Napriek náročnej organizácii, nakoľko bolo 

potrebné „postaviť“ celú halu včítane Taraflexu a komplet športového 

vybavenia o ozvučenia sa to podarilo na výbornej úrovni, čo ocenil aj štátny 

tajomník MŠVVaŠ v jeho hodnotení. Turnaja sa zúčastnilo veľa významných 

hostí, včítane ministra školstva, olympijských medailistov a predstaviteľov 
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všetkých športových organizácií na Slovensku. Okrem športového programu 

bol zabezpečený aj sprievodný program – FUN zóna, kde takisto SSTZ mal 

dôstojné zastúpenie.  

- Po dvoch pandemických rokoch tradičný stolnotenisový turnaj osobností            
dovŕšil  20. výročie svojej existencie. Za stoly v hale v Rači prišlo 17.6.2022 
vyše 60 osobností z rôznych oblastí spoločenského života – či už to boli 
poprední športovci, olympijskí víťazi a medailisti z OH, významní športoví 
funkcionári, diplomati, poslanci, politici, primátori a starostovia, herci a umelci 
ako aj športoví novinári.. Na turnaji sa okrem iných osobností predstavili 
podpredseda parlamentu G. Grendel, prezident SOŠV A. Siekel, štátny 
tajomník pre šport MŠVVaŠ SR I. Husár, veľvyslanci ČĽR, Vietnamu, Indie,  
olympijský víťaz v kanoistike L. Škantár, či riaditeľ Športového centra polície, 
olympijský medailista a tréner olympijských víťazov J. Minčík. 

 
Ďalšou oblasťou je  zabezpečenia prevádzky a údržby haly a ubytovne SSTZ: 
 

Permanentne sa pracuje na skvalitnení podmienok ako pre hráčov a trénerov, 
tak aj pre zamestnancov SSTZ. Hala aj aj administratívne priestory 
prechádzajú postupnou rekonštrukciou   a modernizáciou.  
Pre tento rok je ešte plánovaná výmena Taraflexu, rekonštrukcia regenerácie, 
inštalácia klimatizácie. 
Postupne pripravujeme aj projekt dobudovania ubytovacej kapacity 
nadstavbou nad existujúcimi garážami.  

 
Z ďalších činností by som spomenul : 

- vydávanie časopisu Slovenský stolný tenis, ktorý po dlhom období 
nepravidelného vychádzania nabral správny rytmus a doteraz sa nám darilo 
dodržať stanovené termíny.  

- SSTZ sa zúčastnil výstavy“ Ako športovali naši rodičia“ a zapožičal 
organizátorom exponáty zo Siene slávy SSTZ 

 
 
 
 

- Po vyše 30 rokoch SSTZ zmenil svojho hlavného sponzora. Fy Butterfly 

nahradila fy JOOLA .  Počas turnaja WZZ v Senci  nás navštívil  aj výkonný 

riaditeľ fy JOOLA p.Rade Markovič. Bola oficiálne podpísaná zmluva 

a dohodnuté jednotlivé detaily plnenia zmluvy. Bol vybratý  aj nový dizajn 

oblečenia slovenskej reprezentácie od roku 2022.  Nové oblečenie bolo 

predstavené teraz na turnaji osobností a naše RD sa v ňom objavia prvýkrát 

na ME mládeže v Belehrade a ME dospelých v Mníchove .  

- Aj keď je to už rok, čo vyšla kniha „ Stolnotenisová mapa Slovenska „ od 
hlavnej autorky p.Dr.Brúderovej musím sa k tejto publikácii vrátiť. Táto kniha 
získala titul „ Najkrajšia kniha roka 2021“  na vyhodnotení v Banskej Bystrici 

-  
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- Ďalej by som chcel pogratulovať  klubom Geológ Rožňava a ŠKST centrum 
Bratislava k vzornej a úspešnej reprezentácii v pohári ETTU Trophy, kde 
v minulých dňoch  po postúpení zo základných skupín obsadili v Grandfinále 
zhodne úspešné 5. miesto.  

   
Určite sa nám všetko nepodarilo tak, ako sme si predstavovali, ale úmysel bol vždy 
dobrý. Napokon máme za sebou iba ¼ z volebného obdobia a viaceré úlohy a ciele 
sú dlhodobé a nedajú sa naplniť za 12 mesiacov. 
 
     Ďakujem za Váš čas a pozornosť. 
 
 
 
       Ing.Anton Hamran      
            predseda SSTZ 
 
 


